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Resumo: O presente capítulo tem como objetivo refletir sobre as contribuições da 
pesquisa biográfica nos campos da educação e saúde a fim de ampliar a visão acerca da 
influência de crianças e jovens na aprendizagem ao longo da vida de diversos 
profissionais. Para tanto, as bases epistemológicas e metodológicas da pesquisa 
biográfica serão apresentadas para estabelecer alguns diálogos com experiências de 
pesquisa em Educação e em Saúde, assim como resultados de trabalhos de investigação 
realizados pelas autoras, em Portugal e no Brasil. Conclui-se que, enquanto teoria, 
fenómeno e método, uma abordagem biográfica permite colocar em palavras o que está 
acontecendo durante essa atividade e compreender não só o indivíduo em sua trajetória, 
mas também suas experiências, aprendizagens e formação no seio do espaço social das 
instituições e em diferentes setores da vida. 
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